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Pergunta n.º 2713- Esclarecimentos sobre o financiamento para suprir as carências 
habitacionais 

 
 
Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 2713/XIV (2.ª) formulada pelos 
Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro das 
Infraestruturas e da Habitação de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte informação: 
 
Em 2018, na sequência da aprovação da Nova Geração de Políticas de Habitação que tem como principal 
missão garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, foi aprovado o Programa 1.º Direito, com 
vista a garantir, em articulação com os municípios através da respetiva Estratégia Local de Habitação, a 
promoção de soluções habitacionais para as pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que 
não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. 
 
Com vista a dar alguma previsibilidade ao programa, foi efetuado, previamente à aprovação do diploma, 
um Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, através de um inquérito junto 
dos municípios, que “Teve por objetivo realizar um diagnóstico abrangente das carências habitacionais 
graves existentes no país e servir de base à preparação e implementação do 1.º Direito – Programa de 
Apoio ao Direito à Habitação.”.  
 
Este diagnóstico permitiu, à partida, identificar 26 000 famílias com condições habitacionais indignas. 
Identificação essa que não impediu, antes foi a base, para a realização de um levantamento mais 
exaustivo, município a município, das reais necessidades de cada um deles, através da concretização das 
respetivas Estratégias Locais de Habitação, como aliás decorre expressamente do enquadramento legal do 
Programa. 
 
Quanto ao âmbito de execução do Programa, o mesmo foi criado com vista a suprir todas as necessidades, 
aplicando-se a todos os “pedidos de apoio que sejam apresentados após a data da sua entrada em vigor” 
(art.º 86.º do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 2 de outubro). 
 
Desde essa data e até aos dias de hoje, os municípios têm vindo a trabalhar nesse  levantamento exaustivo 
das necessidades, , sendo já evidente, três anos depois da entrada em vigor do Programa, que essas 
necessidades habitacionais serão superiores às que inicialmente definimos.  
Isto não obsta à concretização do Programa. Pelo contrário, deve mover-nos no mesmo propósito, com 
vista a que todos tenham acesso a uma habitação digna.  
 
Isto dito, e no que respeita ao financiamento, o Programa assenta numa repartição de responsabilidades 
financeiras entre a entidade promotora e o IHRU, variando consoante o tipo de operação e, no caso dos 
beneficiários diretos, consoante o rendimento do agregado.  
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É isso mesmo que consta e continuará a constar nos Acordos de Colaboração que têm vindo a ser assinados 
com os municípios, tendo em conta a execução não limitada no tempo do Programa. 
 
E quanto a isto, salientar também que o diploma enquadrador, já referido supra, é muito claro na 
identificação da modalidade de financiamento do Programa, prevendo, no seu artigo 82.º, que o “Estado 
transfere as dotações orçamentais da fonte de financiamento de receitas gerais fixadas anualmente no 
Orçamento do Estado e a inscrever no orçamento de projetos do IHRU, I. P., destinadas ao pagamento dos 
encargos relativos às comparticipações a conceder ao abrigo do 1.º Direito (…)”. 
Não restam, por isso, dúvidas quanto ao compromisso do Estado em inscrever no Orçamento do Estado as 
dotações orçamentais e respetivas fontes de financiamento necessárias à execução do programa.  
O Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e o investimento em habitação nele previsto, apenas vem 
salientar a importância que é dada a este pilar do Estado Social, priorizando as políticas públicas de 
habitação e, num momento onde as carências habitacionais se agudizaram por motivo da crise pandémica 
e em que o esforço de colaboração com os municípios deve ser ainda maior, garantindo um papel mais 
robusto do Estado central através da oportunidade de financiar a 100 % a fundo perdido, até 2026 e dentro 
do Programa 1.º Direito, 26 000 soluções habitacionais (número exato que, à data, era conhecido). 
O PRR é, pois, uma fonte de financiamento adicional, capaz de, a curto prazo, dar uma resposta mais 
eficaz junto dos municípios, permitindo ultrapassar alguns constrangimentos existentes.  
 
O contrato de financiamento entre a estrutura de missão e o IHRU, enquanto beneficiário intermédio já 
foi assinado no mês de agosto. Estão neste momento em fase final de elaboração as orientações técnicas 
que irão definir o modelo de acesso ao financiamento ao Investimento RE‐C02‐i01 “PROGRAMA DE APOIO 
AO ACESSO À HABITAÇÃO” e que irão permitir comparticipar as 26 000 soluções habitacionais. 
 
Todos os investimentos previstos e contratualizados no seguimento da assinatura dos Acordos de 
Colaboração (cada Acordo pressupõe a contratualização posterior, operação a operação, e em função das 
opções do município quanto às respostas habitacionais), são, assim, elegíveis para financiamento a 100 % 
através do PRR, nos termos previstos na Portaria n.º 138-C/2021, de 30 de junho e nas orientações técnicas 
que estão em fase final de elaboração com a Estrutura “Recuperar Portugal”, desde que temporal, 
orçamental e materialmente elegíveis.  
O que não ficar enquadrado no PRR, seguirá o enquadramento legal definido no Decreto-Lei n.º 37/2018, 
de 4 de junho, e que se encontra corporizado nos respetivos acordos de colaboração assinados. 
 
Até final do mês de agosto, ao abrigo do Programa 1.º Direito, foram celebrados 87 Acordos entre o IHRU 
e os municípios e 2 Acordos com empresas municipais, com vista a dar resposta a 29 425 famílias. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

A Chefe do Gabinete 

 
 
 
 

 (Maria Antónia Barbosa de Araújo)  

 
 


		2021-10-13T18:12:11+0100
	Maria Antónia Barbosa de Araújo




